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Zápis z 2. jednání Rady České televize ze dne 31. 1. 2018 

 

Přítomni:  J. Bednář, L. Beniak, J. Brandejs, J. Dědič, V. Dostál, M. Hauser, R. Hindls,  

J. M. Kašparů, J. Kratochvíl, R. Kühn, I. Levá, T. Samek, Z. Šarapatka  

 

Omluveni: M. Doktor, D. Váňa 

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Bednář 

Hosté:  J. Staněk, P. Dvořák, D. Kollárová, M. Fridrich 

 

Program jednání:  

 

1. Zahájení 

2. Volba návrhové komise 

3. Plnění usnesení a kontrola zápisů 

4. Informace generálního ředitele 

5. Materiály z Dozorčí komise 

6. Informace o činnosti divize Nových médií za rok 2017 

7. Programové schéma kanálů ČT1, ČT2, ČT:D, ČT art, ČT24, ČT sport  

na 1. pololetí roku 2018 

8. Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2017 – osnova, harmonogram 

9. Stížnosti a podněty 

10.  Různé 

11.  Závěr 

 

1) Schválení programu jednání 

 

Usnesení č. 10/02/18: Rada po projednání schvaluje program jednání v navrženém znění. 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

2) Volba návrhové komise 

 

Usnesení č. 11/02/18: Rada volí návrhovou komisi ve složení radní L. Beniak a J. Brandejs 

a pověřuje ji ověřením tohoto zápisu. 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

3) Plnění usnesení a kontrola zápisů 

 

Usnesení č. 12/02/18: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT, že k dnešnímu dni 

nebyly zjištěny žádné nesplněné úkoly, vyplývající z plnění usnesení ze zápisů jednání rady. 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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4) Informace generálního ředitele 

 

1. Prezidentská volba zaznamenala mimořádný zájem o zpravodajství České televize. Debatu 

před prvním kolem na programech ČT1 a ČT24 zhlédlo celkem 916 tisíc diváků, Volební 

studio po prvním kole sledovalo v průměru 817 tisíc diváků starších patnácti let. Ještě větší 

divácký zájem panoval ve druhém kole, kdy se finálový Prezidentský duel s 2,7 milionu 

diváků stal nejsledovanější politickou debatou v historii televizního měření. Další desítky tisíc 

pak debatu viděly on-line nebo si ji pustily se zpožděním. Podobný zájem vyvolalo také 

Volební studio, které bylo nejsledovanějším od roku 2012.  

 

2. Česká televize zaslala Radě pro rozhlasového a televizní vysílání v souladu se zákonem 

výkazy o počtu a délce vysílaných děl evropské produkce, dále údaje o plnění povinnosti 

opatřit pořady skrytými nebo otevřeným titulky pro osoby se sluchovým postižením a 

povinnost zpřístupňovat pořady pro osoby se zrakovým postižením. Česká televize v roce 

2017 na všech svých programech splnila všechny povinnosti předepsané zákonem. Radě 

pro rozhlasové a televizní vysílání dále doručila Zprávu o mediální gramotnosti, z níž 

vyplývá, že Česká televize prokazuje značné úsilí o zvyšování mediální gramotnosti obyvatel 

České republiky. 

 

3. Česká televize se podílela na šesti ze sedmi filmů, které získaly Ceny české filmové kritiky. 

Koprodukční a vlastní snímky uspěly v kategoriích nejlepší dokument, nejlepší režie, nejlepší 

scénář nebo audiovizuální počin. Přenos z vyhlášení osmého ročníku cen udělovaných 

nejlepším filmům a jejich tvůrcům mohli diváci sledovat v sobotu 27. ledna na programu ČT 

art. 

 

4. Koordinátor projektu Digitální koncertní síně České filharmonie ocenil podporu České 

televize a odbornost jejích kameramanů při zkoušce nového nasvícení Dvořákovy síně za 

účasti orchestru, dirigenta Semjona Byčkova a kameramana zahraniční společnosti 

Accentus Music. Digitální koncertní síň je projekt České filharmonie, který umožní přenášet 

koncerty a vzdělávací pořady po internetu a v rámci vysílání České televize. 

 

5. Programová konference francouzsko-německé kulturní stanice ARTE v závěru loňského 

roku schválila spoluúčast na dvou projektech České televize - dokumentárním filmu Miloš 

Forman režisérky Heleny Třeštíkové a hrané sérii Lynč. Mimořádnou spolupráci se podařilo 

navázat po loňské prezentaci o postavení a činnosti České televize, jíž se účastnilo na 50 

zástupců ARTE, včetně jejího programového ředitele. 

 

6. V pátek 26. ledna se uskutečnila schůzka za účasti ministra kultury Ilji Šmída, náměstkyně 

Anny Matouškové, slovenského velvyslance Petera Weissa, slovenského koordinátora oslav 

výročí Vladimíra Valoviče a zástupců dalších institucí na téma oslav a připomenutí letošních 

„osmičkových“ výročí. Česká televize a Český rozhlas informovaly o svých četných aktivitách 

i o konkrétní spolupráci s jednotlivými institucemi a úřady. Česká televize investovala do 

vlastních programových aktivit připomínajících jednotlivá výročí částku 140 milionů korun. Při 

započtení interních kapacit se částka blíží hranici 220 mil. Kč. K tomu budou televize a 

rozhlas poskytovat marketingová plnění v podobě spotů pro kulturní instituce i státní správu.  

 

7. Česká televize získala práva na fotbalovou Evropskou ligu UEFA. Smlouva s právem první 

volby platí pro následující tři sezóny až do roku 2021. ČT rovněž koupila práva 

na kvalifikační utkání české reprezentace na nadcházející evropský i světový šampionát 

i na zápasy v nové soutěži Liga národů UEFA. ČT získala také závěrečný turnaj EURO 2020 



3 

a už z předchozích let vlastní práva na vysílání mistrovství světa v Kataru v roce 2022. I přes 

maximální navýšení nabídky a ocenění dosavadní spolupráce, Česká televize naopak 

nebude mít práva pro nadcházející ročníky Ligy mistrů, kdy při aktuální situaci na trhu byla 

jediným kritériem pro jejich získání výše nabídkové ceny. Pro aktuální sezonu České televizi 

zůstává právo první volby na úterní zápasy Ligy mistrů a vysílat bude také vyřazovací část, 

včetně finále.  

 

8. Po vysílání z loňské letní olympiády dětí a mládeže, připravila Česká televize přenosy 

i ze zimních her, které probíhají od neděle 28. ledna do čtvrtka 1. února. Soutěží se 

na několika místech Pardubického kraje, ČT proto do terénu nasadila své mobilní studio a 

sportovní program nabídne každý den osmihodinové vysílání. Zpravodajství z her pak 

pokryje štáb Zpráviček stanice ČT:D.  

 

9. Česká televize v příštích týdnech divákům zprostředkuje dění nadcházející zimní olympiády 

v Pchjongčchangu. Oproti předchozím ročníkům půjde o první olympijské hry, kdy 

výhradním vlastníkem veškerých vysílacích práv bude společnost Discovery, provozující 

kanál Eurosport. Česká televize, která bude olympijský program vysílat na základě tzv. 

sublicence, tak musela přistoupit na zásadní omezení, a to časový limit přímých přenosů a 

omezení vysílání pouze na kanál ČT sport, tedy ztrátu volného vysílání na webových 

stránkách a oblíbeného streamování na více kanálech.  

V rámci vyjednávání se České televizi podařilo dosáhnout navýšení původně stanoveného 

limitu 100 hodin na 190 a získala také dalších 17 hodin na speciální zpravodajské přehledy. 

Proti původním podmínkám pak všechny pořady bude moci jednou reprízovat. Vysílání ČT 

sport bude kombinovat přímé přenosy a záznamy, mimo jiné s ohledem na účast českých 

sportovců. Pevným bodem programu budou nejsledovanější sporty jako biatlon a zápasy 

hokejového národního týmu.  

 
10. Česká televize byla mediálním partnerem cen Trilobit, které udílí Český filmový  

a televizní svaz FITES za nejzdařilejší počiny filmové a televizní tvorby za uplynulý rok. 

Porota ceny vybírala ze 145 přihlášených titulů a 23 snímků s dětskou či rodinnou tematikou. 

Přenos slavnostního večera diváci mohli sledovat na programu ČT art v neděli 14. ledna. 

Česká televize byla hlavním mediálním partnerem letošního ročníku udílení cen klasické 

hudby CLASSIC PRAGUE AWARDS. Přenos ze slavnostního předávání cen v  pražském 

Obecním domě uvedl 20. ledna program ČT art. 

Česká televize byla partnerem ankety Top ženy Česka, která představuje žebříčky vlivných 

žen v kategoriích manažerka, podnikatelka, veřejná sféra a start-up. Slavnostní galavečer u 

příležitosti předání hlavních ocenění se uskutečnil v pondělí 22. ledna.  

 

11. Etický panel České televize se v úterý 23. ledna zabýval stížností na reportáž  

o Českomoravské komoditní burze Kladno pořadu Reportéři ČT ze dne 5. ledna 2015. 

Členové Etické panelu po projednání příslušných materiálů a vyjádření tvůrců neshledali 

porušení Kodexu České televize ani principů novinářské práce.  

 

12. Česká televize obdržela rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ve kterém 

regulátor Českou televizi upozornil na porušení zákona v souvislosti s uvedením dokumentů 

o Lavrentiji Berijovi z cyklu Zapomenutí vůdci. Česká televize doručené usnesení respektuje 

a rozhodla se zmíněný cyklus v budoucnu již nevysílat. Pro úplnost je třeba podotknout, že 

pořad byl odvysílán v rámci připomínky 100 let od Říjnové revoluce v Rusku a nebyl jediným 
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k dané problematice. Česká televize v hlavním vysílacím čase uvedla též dokument BBC 

"Ruská cesta k revoluci", dokument ARTE "1917: Jak se dělá revoluce”, "Lenin: Cesta 

k moci (Doc & Film), "Stalin versus Trockij, soudruzi na život a na smrt" (ZED) nebo třídílnou 

sérii od France TV "Apokalypsa Stalin”. Česká televize ani v nejmenším neobhajuje ani 

nezastírá zrůdné činy té doby. Závažné téma, na které upozornilo jednak samotné uvedení 

pořadu, jednak reakce veřejnosti, proto Česká televize v budoucnu představí v rámci 

tematického pořadu, jež bude potřebnou kritickou reflexí zmíněných událostí. 

 

13. Česká televize v souladu s informacemi zveřejněnými na pracovním zasedání Rady ČT 

připravila veřejnou zakázku na poskytování stravování zaměstnancům. Z důvodu větší 

kontroly nákladů, zvýšení kvality a vetší flexibility se Česká televize rozhodla přejít na model, 

kdy závodní stravování zajišťuje zaměstnavatel ve vlastním zařízení, namísto dosavadního 

pronájmu prostor a zařízení externímu subjektu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

činí 260 mil. Kč, což je odhad nákladů spojených s poskytováním služby pro období čtyř let. 

Naopak výnosy, které se do zakázky nezapočítávají, jsou očekávány ve výši 46 mil. Kč 

každý rok. Zadávací řízení bude zahájeno během 1. čtvrtletí s tím, že nový způsob zajištění 

stravování by mohl začít fungovat ve třetím čtvrtletí letošního roku. 

 

 

5) Materiály z Dozorčí komise  

 

Usnesení č. 13/02/18: Rada bere na vědomí zápis z 1. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 

16. 1. 2018. (Příloha č. 1 tohoto zápisu) 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 14/02/18: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 05/02/18 přijaté formou per 

rollam dne 17. 1. 2018 týkající se veřejné zakázky s názvem „Propojení objektu OZ s areálem 

KH“. (Usnesení č. DK 05/02/18 je přílohou č. 2 tohoto zápisu) 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 15/02/18: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 06/02/18 přijaté formou per 

rollam dne 24. 1. 2018 týkající se veřejné zakázky s názvem „Servisní podpora 

komunikačního systému Alcatel-Lucent 4400“. (Usnesení č. DK 06/02/18 je přílohou č. 3 

tohoto zápisu) 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 16/02/18: Rada bere na vědomí usnesení č. DK 07/02/18 týkající se zprávy o 

činnosti DK za období 4. čtvrtletí roku 2017. Zpráva o činnosti DK je přílohou č. 4 tohoto zápisu. 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

6) Informace o činnosti divize Nových médií za rok 2017 

 

Usnesení č. 17/02/18: Rada bere na vědomí materiál „Zpráva o činnosti úseku Nových 

médií“ a žádá generálního ředitele, aby předložil aktualizaci materiálu v termínu do 7. prosince 

2018. 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

pozn. Materiál bude umístěn na stránkách Rady ČT v rubrice „Materiály projednané radou“ 
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7) Programové schéma kanálů ČT1, ČT2, ČT:D, ČT art, ČT24, ČT sport na 1. pol. roku 2018 

 

Usnesení č. 18/02/18: Rada bere na vědomí materiál „Programové schéma kanálů ČT1, 

ČT2, ČT:D, ČT art, ČT24, ČT sport na 1. pololetí roku 2018“ a žádá generálního ředitele, aby 

předložil aktualizaci materiálu na 2. pololetí roku 2018 v termínu do 31. srpna 2018. 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

pozn. Materiál bude umístěn na stránkách Rady ČT v rubrice „Materiály projednané radou“ 

 

 

8) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2017 – osnova, harmonogram 

 

Usnesení č. 19/02/18: Rada schvaluje osnovu Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2017 v 

pozměněném znění. (Příloha č. 5 tohoto zápisu) 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 20/02/18: Rada pověřuje koordinací přípravných prací k Výroční zprávě o činnosti 

České televize v roce 2017 předsedu Jana Bednáře a místopředsedy Jaroslava Dědiče a 

Richarda Hindlse. 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 21/02/18: Pracovní skupina Rady ČT pověřená zpracováním materiálů k 

hodnocení veřejné služby (J. Bednář, J. Dědič, R. Hindls, L. Beniak, V. Dostál, M. Hauser, D. 

Váňa, T. Samek):  

- předloží své návrhy na sekretariát rady v termínu do 20. února 2018.  

- po obdržení těchto materiálů předají koordinátoři Výroční zprávy o činnosti ČT  

  v roce 2017 ostatním členům Rady ČT pracovní verzi nejpozději v termínu  

  do 26. února 2018 do 12:00 hod.  

- členové rady mohou zasílat písemně své připomínky na sekretariát rady v termínu  

  do 5. března 2018 do 10:00 hod. 

 

Pracovní setkání Rady ČT nad tvorbou Výroční zprávy o činnosti ČT v roce 2017 proběhnou v 

prostorách Rady ČT dne 28. února a 14. března 2018 od 11:00 hod. 

  

Konečná verze Výroční zprávy o činnosti bude schvalována radou na 6. jednání RČT dne 28. 3. 

2018. 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

 

9) Stížnosti a podněty 

 

Usnesení č. 22/02/18: Rada bere na vědomí informace předsedy Rady ČT J. Bednáře  

o stavu řešení stížností a podnětů k dnešnímu dni. 

(Příloha č. 6 tohoto zápisu). 

(13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 
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10) Různé 

 

a) Usnesení č. 23/02/18: Rada souhlasila s vystoupením pana Václava Macháčka s návrhem 

dokumentu o F. L. Riegerovi. 

     (13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně 

 

b) Usnesení č. 24/02/18: Rada bere na vědomí informaci o stanovení průměrné mzdy v ČT  

za rok 2017, která činila 39 620 Kč. 

   (13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 

Usnesení č. 25/02/18: Rada bere na vědomí informaci k výpočtu výše odměn členů Rady 

ČT v roce 2018 v souladu s § 8b zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění:  

předseda ve výši 1,27 

místopředseda 1,03  

členové 0,8  

 

a odměny pro členy Dozorčí komise Rady ČT v roce 2018 v navržené výši. 

  

    (13:0:0) Návrh byl přijat jednomyslně. 

 
c) Program 3. jednání Rady ČT v roce 2018, které se uskuteční ve středu dne 14. 2. 2018 od 

13:00 hod., bude upřesněn v pozvánce. 

 

 

11) Závěr  

 

 

 

 

 

 

  Ing. Jan Bednář 

 předseda Rady ČT 
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Přílohy: 

 

1) Zápis z 1. jednání Dozorčí komise RČT ze dne 16. 1. 2018 

2) Usnesení č. DK 05/02/18 - Propojení objektu OZ s areálem KH 

3) Usnesení č. DK 06/02/18 - Servisní podpora komunikačního systému Alcatel- Lucent 4400 

4) Usnesení č. DK 07/02/18 - Zpráva o činnosti DK za období 4. čtvrtletí roku 2017 

5) Výroční zpráva o činnosti ČT v roce 2017 – osnova  

6) Přehled stížností a podnětů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luboš Beniak                         Mgr. Jan Brandejs               
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Příloha č. 1 k zápisu z jednání RČT 
 

Zápis z 1. jednání Dozorčí komise Rady České televize ze dne 16. 1. 2018 

 

Přítomni:  J. Staněk, S. Macášková, J. Maceška, J. Malina 

Omluveni:   J. Stránský 

 

Hosté:     

Sekretariát Rady ČT: H. Zavadilová, P. Dvořáková 

Předsedající:   J. Staněk 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Hlasování per rollam  

3. Informace z jednání Rady ČT 

4. Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením 

5. Různé 

 

 

Ad 2) Usnesení přijatá formou hlasování per rollam 

 

ze dne 8. 12. 2017 

 

Usnesení č. DK 01/01/18 

Dozorčí komise na základě úkolu Rady ČT předkládá svoji zprávu k návrhu rozpočtu České televize 

na rok 2018. Rozpočet je sestaven v objemu nákladů a výnosů ve výši 6,96 miliardy Kč. Rozpočet 

je sestaven v souladu s Dlouhodobým plánem České televize na roky 2017 až 2021, schváleným 

Radou ČT.  Zpráva dozorčí komise tvoří přílohu tohoto usnesení.  

(5:0:0) 

 

Příloha k usnesení č. DK 01/01/18 

Zpráva dozorčí komise k návrhu rozpočet České televize na rok 2018 

Rozpočet České televize na rok 2018 umožní zachovat rozsah poskytovaných služeb, tedy vysílání 

šesti programů, novou výrobu televizních a filmových pořadů, terestrické a satelitní šíření programů, 

poskytování obsahu na internetu, investice do výrobních kapacit a další. V některých oblastech 

bude objem činností rozšířen. Jedná se zejména o zvýšení počtu zahraničních zpravodajů, rozvoj 

regionálních studií, přenosy ze zimních Olympijských her a MS světa ve fotbale a pořady k 

„osmičkovým“ výročím, které si bude Česká republika připomínat během celého roku.  

Rozpočet na rok 2018 je sestaven v objemu běžných nákladů a výnosů ve výši 6,96 miliardy Kč. 

Plán investic počítá s částkou 416 miliónů Kč. 

Významnou událostí, která bude ovlivňovat výdaje České televize v následujících letech, je přechod 

na nový vysílací standard terestrického vysílání DVB-T2/HEVC. Celý proces přechodu na nový 

formát vysílání má být dokončen do roku 2020. V roce 2018 jsou plánovány výdaje spojené 

s přechodem na DVB-T2 ve výši 294 miliónů Kč. 
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U televizních poplatků, hlavního zdroje příjmů České televize, počítá rozpočet s příjmem ve výši 

5,66 miliardy Kč, což je o 10 milionů Kč více, než byl plán na rok 2017. Plánovaný příjem z 

televizních poplatků vychází z očekávané skutečnosti roku 2017 a naplánovaných upomínacích a 

vyhledávacích akcí v roce 2018. Díky dosahované vyšší efektivitě při vymáhání dlužných poplatků 

se daří zvrátit trend posledních let, kdy docházelo pravidelně k meziročnímu poklesu příjmů 

z televizních poplatků.  

Hlavní položkou rozpočtu je výrobní úkol ve výši 2,59 miliardy Kč, což je o 380 miliónů Kč více 

oproti rozpočtu na rok 2017. Prostředky jsou plánovány především na původní českou dramatickou 

tvorbu, zpravodajství, publicistiku, dokumenty, pořady pro děti a sportovní pořady. U většiny 

vyráběných žánrů dochází v porovnání s rokem 2017 k nárůstu objemu výroby. Výrazný nárůst 

prostředků je patrný především u původní dramatické a seriálové tvorby České televize a u 

sportovních pořadů, což je dáno konáním dvou velkých sportovních akcí v roce 2018 (Zimní 

olympijské hry v Jižní Koreji a Mistrovství světa ve fotbale v Rusku).  

Na rok 2018 je plánována úprava mezd u vybraných profesí tak, aby mzdy odpovídaly současné 

situaci na trhu práce. Toto navyšování reflektuje ekonomickou realitu v České republice a situaci na 

trhu práce. Průměrná mzda v ČR se za poslední dva roky zvýšila o téměř 11 %. České ekonomice 

se daří a v roce 2017 většina firem, ale i státní organizace navyšovaly mzdy svým zaměstnancům. 

Česká televize musí být schopná na měnící se situaci reagovat a nabízet takové platové 

ohodnocení, které umožní udržet a získat kvalifikované a zkušené zaměstnance.   

Pozitivní dopad na hospodaření České televize má novela zákona o DPH z července 2017, která 

změnila způsob stanovení koeficientu používaného pro nárokování DPH na vstupu. Dle nových 

pravidel si může Česká televize nárokovat zpět DPH ve vyšším objemu, než tomu bylo dříve. Pro 

rok 2018 je DPH bez nároku na odpočet plánováno ve výši 170 miliónu Kč, což je o 403 miliónů 

méně, než v roce 2017. Takto uvolněné finanční prostředky budou použity zejména na financování 

přechodu na nový vysílací standart DVB-T2. 

Česká televize dlouhodobě čelí negativní ekonomické realitě v podobě rostoucích cen vstupů při 

neměnné výši televizního poplatku. Dlouhodobě fixní nominální výše poplatku způsobuje 

nerovnováhu mezi příjmy a výdaji, se kterou se vedení České televize vyrovnává zvyšováním 

efektivity procesů a důrazem na hospodárnost vynakládaných prostředků. V rozpočtu na rok 2018 

se tento trend projevuje dalším poklesem u položek provozních a režijních nákladů. Díky tomu 

může být na hlavní činnost České televize, tedy výrobu a vysílání televizních pořadů, vynakládáno 

takové množství peněžních prostředků, které zabezpečí zachování objemu poskytovaných služeb.  

Provozní a režijní náklady, které zahrnují náklady na šíření signálu, výběr televizních poplatků, 

provozovací honoráře, opravy a další, se podařilo oproti roku 2017 snížit o 2 %. Tento pokles 

ukazuje na racionalizaci činností a pro vývoj České televize bude podstatné, aby management 

pokračoval v tomto trendu a identifikoval další možnosti úspor.  

Rozpočet počítá s další etapou generační obměny techniky, výrobních kapacit a infrastruktury 

v areálu České televize v Praze a v televizním studiu v Ostravě, kde některá zařízení a technologie 

jsou již na hranici životnosti a je potřeba je postupně obnovovat. Na generační obměnu je v roce 

2018 naplánováno použít 171 milionů Kč.  

Rozpočet České televize na rok 2018 lze považovat za realistický. Na straně příjmů počítá pouze 

s reálně dosažitelnými příjmy a na straně nákladů zahrnuje všechny položky potřebné pro výrobu 

pořadů, zabezpečení vysílání a provoz. Rozpočet správně reaguje na situaci v ekonomice a 

zahrnuje úpravu mezd. Pozitivní je také pokračující snižování provozních a režijních nákladů a 

alokace prostředků primárně na výrobu nových pořadů. Rozpočet je postaven na předpokladech, že 

v makroekonomických parametrech nedojde k žádným velkým výkyvům. Týká se to především 
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inflace a kurzu koruny vůči zahraničním měnám. Pokud by u nich došlo během roku k negativnímu 

vývoji, bude muset management přijmout odpovídající opatření.   

Rozpočet je sestaven v souladu s Dlouhodobým plánem České televize na roky 2017 až 2021 

schváleným Radou ČT. Po započtení běžných příjmů a výdajů je splněn hlavní cíl Dlouhodobých 

plánů v podobě zůstatku disponibilních prostředků. Dozorčí komise upozorňuje na skutečnost, že 

v letech 2017 a 2018 bude mít Česká televize neplánované výdaje v objemu až 133 miliónů Kč, 

které vyplývají z rozhodnutí finanční správy a týkají se let 2012 až 2015. Finanční úřad a následně i 

Odvolací finanční ředitelství změnili svůj názor na metodiku stanovení koeficientu DPH a zpětně 

doměřili České televizi doplatky DPH. Česká televize spolu s daňovými poradci s postupem finanční 

správy nesouhlasí a proti rozhodnutím podala odvolání a následně i žalobu o neplatnost. 

 

 

Usnesení č. DK 02/01/18 
 
Dozorčí komise v souladu s článkem 4 Kontrolního řádu dozorčí komise Rady České televize 

předkládá ke schválení plán kontrolní činnosti na období 1. čtvrtletí roku 2018.  

(5:0:0) 

 

Příloha k usnesení č. DK 02/01/18 

 
PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE NA 1. ČTVRTLETÍ 2018 

 
 

V 1. čtvrtletí 2018 plánuje Dozorčí komise Rady České televize následující činnost a kontroly: 
 

1. Ověření průběhu a výsledků vybraných výběrových řízení 
2. Kontroly a ověření v návaznosti na rozhodnutí Rady ČT 
3. Sestavení plánu kontrol a zprávy o činnosti DK 
4. Průběžná kontrola čerpání položek investičního plánu 
5. Vyhodnocení části televizní výroby z pohledu dodržení plánovaných nákladů 
  

 

Projednáno na 21. jednání Rady ČT dne 13. 12. 2017 

 
 
ze dne 2. 1. 2018 

 
Usnesení č. DK 03/01/18 
 
DK obdržela dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce systému vytápění a rozvodů vody 

v objektu Židenice“.   

 

Předmětem plnění této veřejné zakázky byla rekonstrukce stávajícího systému vytápění a rozvodů 

vody v objektu zadavatele na adrese Kulkova 2 Brno – Židenice, zahrnující rekonstrukci vnějších 

rozvodů včetně napojení požárních hydrantů, rekonstrukci výměníkové stanice, úpravy na 

rozvodech otopného systému v budově A, rekonstrukci páteřních rozvodů vody v budově A a 

osazení termostatických ventilů a regulačních šroubení ve všech objektech areálu. 

 

Předpokládaná cena 2 287 916,- Kč bez DPH byla stanovena na základě oceněných                

soupisů stavebních prací dodávek a služeb. 
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Pětičlenná hodnotící komise vybrala dle hodnotícího kritéria, kterým byla nejnižší nabídková cena 

díla s vahou 100 %, firmu Zásobování teplem s.r.o., Svitavská 434/10, 678 01 Blansko, 

s nabídkovou cenou 1 717 040,- Kč bez DPH. 

 

Po prostudování zadávací dokumentace DK konstatuje, že předložené nabídky splňovaly veškeré 

požadavky výzvy k podání nabídky, a že podmínky veřejné zakázky dané zákonem č.137/2006Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nebyly porušeny.  

(5:0:0) 

 
Usnesení č. DK 04/01/18 

 
Dozorčí komise obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce užšího rozsahu pod názvem 

„Zajištění závodního stravování a doplňkových služeb v ČT-Kavčí hory“.  

Předmětem veřejné zakázky bylo zabezpečení služeb spočívajících v poskytování závodního 

stravování a doplňkových služeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zadavatel 

požadoval, aby uchazeč byl schopen v každém kalendářním měsíci zajistit závodní stravování 

v době výdeje jídel pro strávníky (převážně zaměstnance ČT) v průměru počtu jídel/gramáž za 

jeden kalendářní den. Zadávací dokumentace obsahovala seznam jídel s uvedeným rozpisem 

gramáže a předpokládaným počtem jídel.  

Předmětem plnění veřejné zakázky bylo dále přenechání provozních prostorů zadavatele 

specifikovaných v nájemní smlouvě pro komerční využití. Prostory byly vítěznému uchazeči 

přenechány k dočasnému užívání za pevně stanovený nájem pro účely zajištění stravovacích 

služeb, spočívajících zejména ve výrobě a prodeji hotových jídel a poskytování doplňkových služeb. 

Předpokládaný termín zahájení plnění byl stanoven na 1. 8. 2015. Smlouva s vítězným uchazečem 

byla sepsána na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. Zakázka byla vyhlášena dne 12. 8. 2014, 

se lhůtou pro podání žádostí o účast 22. 9. 2014. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 

stanovena na základě výchozích hodnot, které chtěl zadavatel na základě nové smlouvy ročně 

poskytovat.  

Předpokládaná hodnota VZ byla stanovena na 93.473.903,-Kč bez DPH. 

Základním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky. Dalšími hodnotícími kritérii 

byla: nabídková cena jídla, kvalita nabízených služeb, investice do zhodnocení jednotlivých 

provozů, návrh realizace jednotlivých provozů. 

Žádost o účast podalo 6 uchazečů, jejichž nabídky hodnotila pětičlenná komise.  

Nabídka jednoho uchazeče nesplnila všechny podmínky zadavatele stanovené v zadávacích 

podmínkách a v souladu s ustanovením § 76 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách neměla 

hodnotící komise jinou možnost než uchazeče vyloučit.    

Po zvážení všech kritérií hodnotící komise vyhodnotila jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku 

uchazeče EUREST spol. s r.o. s nabídkovou cenou 84.388.029,20 Kč.  

Dozorčí komise na základě výše uvedeného konstatuje, že při výběrovém řízení nebyl porušen 

zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ani vnitřní nařízení GŘ ČT. 

(5:0:0) 

 
Projednáno na 1. jednání Rady ČT dne 10. 1. 2018 
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Ad 3) Informace z jednání Rady ČT 

 

Předseda DK J. Staněk informoval přítomné o průběhu 21. jednání Rady ČT konaného dne 13. 12. 

2017 a o průběhu 1. jednání Rady ČT konaného dne 10. 1. 2018. 

 

 

Ad 4) Dokumentace k uzavřeným výběrovým řízením a ke složkám pořadů 

 

bez usnesení 

 

 

Ad 5) Různé 

 

bez usnesení 

 

 

 

 

 

 

Bc. Jiří Staněk  

předseda Dozorčí komise Rady ČT 

 

 

 

Příloha č. 2 k zápisu z jednání RČT 
 

Usnesení č. DK 05/02/18 

DK obdržela dokumentaci k veřejné zakázce „Propojení objektu OZ s areálem KH“.   

 

Předmětem plnění této veřejné zakázky bylo provedení stavebních prací spočívajících v realizaci 

propojení objektu zpravodajství s areálem Kavčí Hory. Důvodem realizace záměru byl dosud 

neexistující komunikační uzel mezi objekty a objekt zpravodajství byl jedinou budovou, která nebyla 

propojena s dalším komplexem staveb a zaměstnanci byli nuceni přecházet a přepravovat materiál 

mezi budovami venkovním prostorem. Zadavatel zpracoval záměr takovým způsobem, aby zvolil 

nejméně nákladné řešení propojení, a to přes garáže objektu zpravodajství. Varianta přímého 

propojení obou objektu by byla mnohem nákladnější. 

 

Předpokládaná cena 2 300 000,- Kč bez DPH byla stanovena na základě vypracované projektové 

dokumentace a rozpočtu stavebních prací, dodávek a služeb. Zadavatel oslovil 6 společností z 

oboru a výzvu zveřejnil na profilu zadavatele. 

 

Šestičlenná hodnotící komise hodnotila nabídku jediného uchazeče, kterým byla společnost První 

žižkovská stavební, a.s., a to dle hodnotícího kritéria, kterým byla nejnižší nabídková cena díla s 

vahou 100 %. Uchazeč předložil nabídku s cenou díla 2.783.000,- Kč a následně byl zadavatelem 

osloven k úpravě ceny, která by odpovídala předpokládané ceně díla uváděné v zadávací 

dokumentaci. Se společností byla následně uzavřena Smlouva o provedení díla, jejíž hodnota 

včetně dodatků byla stanovena ve výši 2.284.000,- Kč. Po dokončení díla zadavatel uplatnil slevy 
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za nekvalitu a pokuty za prodlení odevzdání díla v termínu a konečná fakturace tak byla vystavena 

na částku 1.764.426,- Kč. Zadavatel tak snížil předpokládané náklady o 29%. 

 

Po prostudování zadávací dokumentace DK konstatuje, že předložená nabídka splňovala veškeré 

požadavky výzvy k podání nabídky, a že podmínky veřejné zakázky dané zákonem č.137/2006Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ani vnitřní předpisy ČT, nebyly porušeny. 

(5:0:0) 

 

 

Příloha č. 3 k zápisu z jednání RČT 
 

Usnesení č. DK 06/02/18 

Dozorčí komise na své vyžádání obdržela kompletní dokumentaci k veřejné zakázce malého 

rozsahu pod názvem Servisní podpora komunikačního systému Alcatel-Lucent 4400.  

 

Předmětem zakázky bylo poskytování servisní podpory komunikačního systému na dobu 48 měsíců 

tak, aby byl zajištěn nepřetržitý chod tohoto systému. 

 

Důvodem vyhlášení bylo ukončení stávající smlouvy na servisní podporu tel. ústředny. Služby tel. 

ústředny svým obsahem vyžadují monitorování provozu 24 hodin denně, aby byly podchyceny 

výpadky systémů, které mohou nastat i během nočních hodin. Předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky se skládala z předpokládané ceny služby (27 tis. Kč měsíčně po dobu 48 měsíců) a limitu 

hodnoty náhradních dílů v limitu do 400.000,- Kč, v souhrnu 1.696.000,- Kč. Zakázka vyhlášena 24. 

1. 2014 a lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 4. 2. 2014. Zadavatel oslovil pět společností 

z oboru a výzva byla zveřejněna na profilu zadavatele. 

 

Hodnotící komise hodnotila nabídku jediného uchazeče, kterým byla společnost NextiraOne Czech 

s.r.o. s nabídkovou cenou 1.648.000,- Kč bez DPH na období 4 let se závěrem, že nabídka splnila 

podmínky veřejné zakázky a tuto společnost vybrala jako vítěznou. 

 

Po prostudování zadávací dokumentace DK konstatuje, že předložená nabídka splňovala veškeré 

požadavky výzvy k podání nabídky, a že podmínky veřejné zakázky dané zákonem č.137/2006Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ani vnitřní předpisy ČT nebyly porušeny. 

(5:0:0) 

 
 
Příloha č. 4 k zápisu z jednání RČT 
 
Usnesení č. DK 07/02/18 

Na základě ustanovení § 8a odst. 9 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění 

dozorčí komise Rady ČT předkládá zprávu o své činnosti za období 4. čtvrtletí roku 2017. Zpráva 

tvoří přílohu tohoto usnesení. 
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Příloha k usnesení č. DK 07/02/18 
 

 
ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ KOMISE RADY ČESKÉ TELEVIZE 

 
4. čtvrtletí roku 2017 

 
Na základě ustanovení § 8a, odst. 9, zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění 

předkládám zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady České televize za období 4. čtvrtletí roku 2017. 

    

Dozorčí komise při své kontrolní činnosti prověřila tyto veřejné zakázky: Rozšíření stávajícího 

systému Vantage, Oprava vrat SDT m.č. 107F, Rekonstrukce systému vytápění a rozvodů vody 

v objektu Židenice, Zajištění závodního stravování a doplňkových služeb v ČT-Kavčí Hory a 

Rekonstrukce zasedacích místností v ČT s konstatováním, že nebyl porušen zákon o veřejných 

zakázkách ani vnitřní předpisy ČT. 

 

Při pravidelné kontrole využívání finančních prostředků v kapitole výroby pořadů ČT provedla 

dozorčí komise v rámci své kontrolní činnosti přezkoumání dodržení rozpočtu u televizního pořadu 

„Anticharta“. Dozorčí komise se zaměřila na systém zajištění dodržování výrobního plánu a 

rozpočtu při výrobě pořadu a ve svém usnesení konstatovala, že postup při výrobě byl v souladu se 

zásadami pro využívání kapacit ČT a najímání externích kapacit pro výrobu pořadu a vnitřní 

předpisy ČT upravující efektivní a jednotné plánování a řízení výroby byly dodrženy. 

 

Dozorčí komise obdržela žádost o souhlas s uzavřením dodatku č. 3 smlouvy o nájmu nebytových 

prostor s MUDr. Martinou Byrne a po projednání doporučila Radě České televize, aby ve smyslu 

ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, 

udělila souhlas s jeho uzavřením.  

 

Dozorčí komise na základě úkolu Rady ČT předložila svoji zprávu k návrhu rozpočtu České televize 

na rok 2018.  

 

Dozorčí komise předložila na základě úkolu Rady ČT základní informaci o stavu investičních 

projektů za období 3. čtvrtletí 2017. 

 
  Jiří Staněk 

         předseda dozorčí komise Rady České televize 
 
 

Dne 24. ledna 2018 
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Příloha č. 5 k zápisu z jednání RČT 
 

VÝROČNÍ  ZPRÁVA  O  ČINNOSTI  ČESKÉ  TELEVIZE V ROCE 2017 

OBSAH 
Úvodní slovo předsedy Rady České televize 

Úvodní slovo generálního ředitele České televize 

 

1 Česká televize v roce 2017 

 
   

1.1  Základní údaje o České televizi v roce 2017     

1.2   Složení managementu České televize    

1.3   Programové služby 

1.3.1  Programové okruhy České televize stav v roce 2017 a výhled na další období  

1.3.2   Nová media - stav v roce 2017 a výhled na další období   

1.3.3 Předpokládaný rozvoj programových služeb 

     

1.4   Původní tvorba České televize        

1.4.1  Vývoj a výroba pořadů v roce 2017 a výhled na další období    

1.4.2  Priority činnosti TPS v roce 2017 a výhled na další období          

1.4.3  Česká televize a česká kinematografie v roce 2017 a výhled na další období 

1.4.4  Archiv a programové fondy  

 

1.5   Podpora veřejně prospěšných aktivit Českou televizí v roce 2017   

 

1.6   Zapojení České televize do mezinárodních organizací a aktivit v roce 2017 

 
 

2 Rada České televize v roce 2017  

 
2.1  Složení Rady České televize     

2.2  Složení dozorčí komise Rady České televize 

2.3 Hodnocení a závěry Rady České televize    

2.3.1  Souhrnné hodnocení plnění úkolů veřejné služby Českou televizí  

2.3.2  Činnost České televize v roce 2017 při naplňování speciálního ustanovení zák.č. 247/1995 

Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů v roce 2017 

 

2.4  Činnost Rady ČT v roce 2017 a priority pro rok 2018  

2.4.1  Jednání Rady České televize 

2.4.2  Agenda Rady České televize 

2.4.3  Činnost dozorčí komise Rady České televize 

   

2.5 Závěrečné shrnutí plnění zákonných norem Českou televizí   

  

2.6 Stížnosti a podněty   

 

 

3 Přílohy 
     

3.1  Přehled účasti členů Rady České televize na jednáních v roce 2017    

3.2 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu   

              k informacím         

3.3  Soudní spory a správní řízení v roce 2017      
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3.4 Složení Etického panelu a usnesení Etického panelu České televize   

3.5 Organizační schéma České televize             

3.6  Oceněné pořady ČT         

3.7  Mezinárodní koprodukce 2017            

3.8 Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha 2017  
 
 
 
Příloha č. 6 k zápisu z jednání RČT 
 

 

Stav řešení stížností a podnětů - jednání Rady ČT dne 31. 1. 2018 
 

Stížnosti došlé na Radu ČT 

č.j. Datum doručení Odesílatel Charakteristika 
Datum odeslání 

odpovědi 
Způsob vyřízení 

49/16 
49a/16 

4. 11. 2016 
17. 3. 2017 

Sdružení čs. 
zahraničních letců 

kampaň ČT proti Českému svazu 
bojovníků za svobodu, urgence 

31. 5. 2017 Odpověď Rady ČT 

56a/16 20. 2. 2017 S. Vacek stížnost na špatnou práci Rady ČT   

E1/17 
E7/17 

13. 1. 2017 
15. 2. 2017 

Š. Kotrba 

stížnost na reakci M. Kubala a F. 
Lutonského na rozhodnutí RRTv ve věci 

"Americká volební noc", stížnost na 
členy redakce zpravodajství 

  

2/17 9. 1. 2017 B. Konečný 
stížnost na zpravodajství ČT - dění na 

Ukrajině, volby prezidenta USA, 
odstoupení V. Británie z EU 

12. 4. 2017 Odpověď Rady ČT 

E2/17 22. 1. 2017 P. Petkov Stížnost na seriál Okupace   

E3/17 
E3a/17 

23. 1. 2017 
14. 12. 2017 

M. Hoření 
Stížnost na seriál Okupace a další 

podněty, nespokojenost s odpovědí 
4. 10. 2017 Odpověď Rady ČT 

3/17 
3a/17 

23. 1. 2017 
26. 1. 2017 

M. Jansta ČUS 
Výkonný výbor ČUS 

Stížnost na pořad Reportéři ČT – „Tady 
je Janstovo“ 

V ŘEŠENÍ 

E4/17 26. 1. 2017 IDS Building Stížnost na pořad Reportéři ČT NA VĚDOMÍ 

E6/17 13. 1. 2017 J. Kadeřábek Stížnost na pořad Máte slovo 29. 3. 2017 Odpověď Rady ČT 

8/17 
8a/17 

23. 1. 2017 
25. 1. 2017 

M. Turnovská 
O. Schwarz 

Stížnost na pořad Reportéři ČT – „Prodej 
bytů jen pro někoho“ 

NA VĚDOMÍ 

E8/17 20. 2. 2017 

M. Vodrážka 
(Centrum pro dokumen. 

total. režimů) 
Otevřený dopis A. Babišovi NA VĚDOMÍ 

9/17 25. 1. 2017 J. Hladík (VUMOP) 
Pochvala za spolupráci na pořadu NEDEJ 

SE PLUS 
NA VĚDOMÍ 
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E9/17 27. 2. 2017 M. Slimáková Stížnost na pořad Máte slovo 12. 4. 2017 Odpověď Rady ČT 

10/17 
10a/17 
10b/17 
10c/17 
10d/17 
10e/17 

25. 1. 2017 
29. 3. 2017 
19. 4. 2017 
28. 6. 2017 
2. 8. 2017 

11. 9. 2017 

V. Hendrych 

stížnost na objektivitu ČT24, 
nedodržování zákona – zpravodajství 

ČT, způsob vyřízení stížnosti na pořady 
o Chartě 77, ostrakizace prezidenta 

Zemana, stížnost na předvolební 
vysílání 

  

11/17 
k 3/17 

25. 1. 2017 
Hájek (Sport.areál 

Harrachov) 
Stížnost na pořad Reportéři ČT – „Tady 

je Janstovo“ 
V ŘEŠENÍ 

E11/17 13. 3. 2017 Z. Šustr 
Stížnost na moderování pořadu Objektiv 

moderátorkou A. Kubalovou 
29. 3. 2017 Odpověď Rady ČT 

12/17 30. 1. 2017 J. Šinágl Dotazy na Radu ČT   

E12/17 21. 3. 2017 R. Wicha 
stížnost na nevhodné vyjádření L. 
Mareše při moderování pořadu 

Fotbalista roku 

14. 6. 2017 Odpověď Rady ČT 

13a/17 
K e8/17 

1. 3. 2017 A. Babiš 
vyjádření k otevřenému dopisu M. 

Vodrážky 
NA VĚDOMÍ 

E13/17 11. 4. 2017 J. Svítil Stížnost na pořady ČT 31. 5. 2017 Odpověď Rady ČT 

E14/17 16. 4. 2017 S. Butala stížnost na vysílání ČT 14. 6. 2017 Odpověď Rady ČT 

E15/17 27. 4. 2017 V. Macháček Stížnost na reklamu v ČT 31. 5. 2017 Odpověď Rady ČT 

16/17 6. 2. 2017 Obec Hladké Životice 
Stížnost na pořad Černé ovce, reportáž 

Pozemky 
  

E16/17 
k E16/17 

8. 5. 2017 
10. 5. 2017 

M. Šojdrová 
J. Chalánková 

nedostatečné informování o akci 
Národní pochod pro život a rodinu 

31. 5. 2017 Odpověď Rady ČT 

17/17 14. 2. 2017 H. Šlechtová 
nepravdivé informování o jmenování 

polské soudkyně předsedkyní ústavního 
soudu 

  

E17/17 14. 5. 2017 I. Fučík Stížnost na pořad Objektiv 14. 6. 2017 Odpověď Rady ČT 

18/17 27. 2. 2017 RRTV 
stížnost statutárního města Zlín na 

chování redaktora ČT v pořadu Nedej se 
Plus 

V ŘEŠENÍ 

19/17 10. 3. 2017 I. Svoják 
stížnost na nepovolený vstup štábu ČT 

na soukromý pozemek 
  

E19/17 5. 7. 2017 J. Čarnogurský 
Stížnost na předčasné ukončení 
televizního přenosu - Mše svatá 

  

E20/17 6. 7. 2017 J. Šolta Stížnosti na ČT   

20/17 
17. 3. 2017 
19. 3. 2017 

Klub na obranu 
demokracie 

reakce na postoj RRTV ve věci reportáží 
ČT o A. Babišovi 

NA VĚDOMÍ 
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E21/17 
E21a/17 

6. 7. 2017 
31. 8. 2017 

J. Kotyk 
přerušení projevu prezidenta D. 

Trumpa, nespokojenost s odpovědí 
23. 8. 2017 
4. 10. 2017 

Odpověď Rady ČT 

E22/17 
1. 9. 2017 

25. 10. 2017 
T. Červenka 

Žádost o informace podle zákona č. 
106/1999-pořady pro ateisty 

4. 10. 2017 Odpověď Rady ČT 

E23/17 9. 9. 2017 J. Hladová 
žádost o urychlené vysílání filmu Selský 

rozum 
  

E24/17 14. 9. 2017 M. Kovalová 
nevysílání příspěvků o proběhlých 

shromážděních 
4. 10. 2017 Odpověď Rady ČT 

E25/17 14. 9. 2017 M. Florec reklama-dotazy   

23/17 22. 3. 2017 J. Straková žádost o poskytnutí informací 29. 3. 2017 Odpověď Rady ČT 

24/17 
24a, 
b/17 

20. 3. 2017 
24. 5. 2017 

R. Kubička 
dotaz na způsob vyřizování podnětů a 
stížností, nespokojenost s odpovědí 

12. 4. 2017 Odpověď Rady ČT 

E26/17 
6. 10. 2017 
9. 10. 2017 

M. Morawska volební spot-Sportovci   

E27/17 
9. 10. 2017 

28. 11. 2017 
M. Buzek 

nasazování vybraných hokejových týmů 
do přímých přenosů 

  

27/17 31. 3. 2017 
J. Michálek (Pirátská 

strana) 
stížnost na GŘ-neposkytnutí informací 

dle zákona č. 106_1999 Sb. 
V ŘEŠENÍ 

E28/17 1. 10. 2017 J. Zajíc Dokument Selský rozum V ŘEŠENÍ 

29/17 5. 4. 2017 J. Novotný stížnost na GŘ ČT NA VĚDOMÍ 

E29/17 23. 10. 2017 R. Kašpárek Stížnost na Václava Moravce 15. 11. 2017 Odpověď Rady ČT 

30/17 
30a/17 

30. 3. 2017 
22. 11. 2017 

P. Novák 
stížnost na nevyvážené zpravodajství 

nespokojenost s odpovědí RČT 
31. 5. 2017 Odpověď Rady ČT 

E30/17 
27. 10. 2017 
7. 12. 2017 

11. 12. 2017 
Z. Borkovec ovlivňování voleb do PSP ČR, urgence   

E31/17 7. 11. 2017 R. Abušinov 
podnět - neobjektivnost pořadu 

Objektiv 
  

31/17 10. 3. 2017 J. Jantula SkyLink VYŘÍZENO 

E32/17 20. 11. 2017 
P. Boháček,  

S. Slavkovský 
Podnět pro přezkum části pořadu 
@online vysílaného 18.11.2017 

  

E33/17 8. 12. 2017 M. Rück 
stížnost na moderování pořadu Objektiv 

ve slovenštině 
10. 1. 2018 Odpověď Rady ČT 

E34/17 10. 12. 2017 J. Cholínský stížnost na pořad Interview ČT24   
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E35/17 11. 12. 2017 J. Jeřábek Dvouletá sumarizace pořadu 168 hodin   

E36/17 12. 12. 2017 P. Felzmann Stížnost na vyjadřování komentátora   

E37/17 24. 12. 2017 Z. Jedlička Stížnost na seriál Zapomenutí vůdci   

44/17 20. 4. 2017 E. Rozmarová Stížnost na jednání redaktorů ČT 14. 6. 2017 Odpověď Rady ČT 

45a/17 
45b/17 
45c/17 

26. 9. 2017 
7. 12. 2017 
17. 1. 2018 

AK Vyskočil, Krošlák 

stížnost na neobjektivitu a 
nevyváženost pořadu Reportéři ČT – 

urgence odpovědi, reakce na odpověď - 
k 45-17, 45a, 45b-17 

29. 11. 2017 
10. 1. 2018 

Odpověď Rady ČT 

46a/17 11. 9. 2017 Z. Jehlička 
stížnost na zkreslení dokumentu 
Okupace mysli – nespokojenost 

s odpovědí Rady ČT 

  

47/17 26. 5. 2017 
T. Berger (Monitora 

Media) 

upozornění na nehospodárné nakládání 
s finančními prostředky při výběrovém 

řízení 

  

48/17 14. 6. 2017 RAUL Poděkování-Primátorky NA VĚDOMÍ 

50/17 27. 6. 2017 Ratio Legal (Spolchemie) stížnost na pořad Reportéři ČT NA VĚDOMÍ 

53/17 20. 9. 2017 Statutární město Brno stížnost na reportáže 
4. 10. 2017 

žádost o doplnění příloh 

54/17 25. 9. 2017 Zakládání Group opakující program na ČT24 NA VĚDOMÍ 

56/17 24. 10. 2017 RRTV 
Analýza zpřístupňování vysílání pro 

osoby se zrakovým postižením 
NA VĚDOMÍ 

57/17 24. 10. 2017 J. Toman prezidentské volby   

58/17 25. 10. 2017 P. Kudela 
poškození autorských práv, stížnost na 

jednání R. Šofra 
13. 12. 2017 Odpověď Rady ČT 

60/17 20. 11. 2017 J. Šinágl dotazy na Radu ČT 10. 1. 2018 Odpověď Rady ČT 

61/17 
k E46/16 

1. 12. 2017 P. Křešňák žádost o reakci na stížnost   

62/17 
62a/17 

11. 12. 2017 
12. 1. 2018 

S. Bouček 
Krajské státní 

zastupitelství Hradec 
Králové 

Stížnost na GŘ 
Podání S. Boučka 

  

1/18 22. 12. 2017 
Zdravotnická záchranná 

služba Jihomor.kraje 
stížnost na článek uveřejněný na webu 

ČT a ČT24 
  

E1/18 4. 1. 2018 J. Otava 
Neobjektivní, nepravdivý článek - web 

ČT24 
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2/18 13. 12. 2017 J. Soukup stížnost na zpravodajství ČT   

3/18 10. 1. 2018 I. Novotný 
upřednostňování TOP09 ver 

zpravodajství ČT 
  

4/18 19. 1. 2018 AGROFERT Stížnost na pořad Selský rozum   

5/18 
5a/18 

11. 1. 2018 
23. 1. 2018 

V. Hendrych 

stížnost zařazení celostátního sněmu 
Pirátské strany do vysílání ČT, stížnost 
na zařazení přenosu kongresu ODS do 

vysílání ČT 

  

6/18 
k 16/17 

25. 1. 2018 Obec Hladké Životice 
Stížnost na pořad Černé ovce, reportáž 

Pozemky 
  

7/18 11. 1. 2018 J. Podhorský používání feudálních titulů   

 
Stížnosti předané generálnímu řediteli k vyjádření 

 

č.j. Datum doručení Odesílatel Charakteristika 
datum 
předání 

datum přijetí 
vyjádření 

Způsob 
vyřízení 

14/16 10. 3. 2016 
Hradec Králové 

(Z. Fink) 
stížnost na pořad 168 hodin-reportáž 

Lesní muž 
16. 3. 2016 11. 4. 2016 

Odpověď 
Rady ČT 

25. 5. 2016 

15/16 
15a/16 
15b/16 

11. 3. 2016 

J. Himl 
L. Fabianová 

J. Vašíček 

Stížnost na reportérku M. Zajícovou – 
Černé ovce 

27. 4. 2016 
Přímé 

vyřízení 
4. 5. 2016 

Odpověď 
Rady ČT 

27. 4. 2016 

E17/16 4. 3. 2016 J. Klimt 
zastaralost pořadů Cestománie, 

neaktuální informace v díle o Albánii 
16. 3. 2016 Podnět 

Odpověď 
Rady ČT 

16. 3. 2016 

17/16 18. 3. 2016 
V. Šavrdová (ZŠ Za 

Invalidovnou) 
Stížnost na reportáž Fyzické tresty ve 

škole - Události 
30. 3. 2016 11. 4. 2016 

Odpověď 
Rady ČT 

25. 5. 2016 

E23/16 1. 4. 2016 Z. Vrátníček 
Stížnost na Otázky Václava Moravce ze 

dne 26.1.2016 
13. 4. 2016 

Přímé 
vyřízení 

25. 4. 2016 

Odpověď 
Rady ČT 

13. 4. 2016 

E24/16 24.3.2016 Z. Vránová reklama na Clavin 13. 4. 2016 
Přímé 

vyřízení 
4. 5. 2016 

Odpověď 
Rady ČT 

13. 4. 2016 

36/16 19. 8. 2016 RRTV(Krupica) propagace hazardu ve vysílání ČT 14. 9. 2016 22. 3. 2017 
Odpověď 
Rady ČT 

12. 4. 2017 

40/16 30. 9. 2016 I. Štampach 
vystoupení některých politiků na 

bohoslužbě 
9. 11. 2016 16. 12. 2016 

Částečná 
odpověď 

9. 11. 2016 

E46/16 
2. 12. 2016 
21. 4. 2017 

P. Krešňák 
- porušení Statutu ČT v pořadu Černé 

ovce dne 1.12.2016 
- nesouhlas s odpovědí na stížnost 

4. 1. 2017 
Přímé 

vyřízení 
14. 3. 2017 

Odpověď 
Rady ČT 

4. 1. 2017 

52/16 11. 11. 2016 AFK Slavoj Podolí žádost o uzavření smlouvy 23. 11. 2016 Na vědomí 
Odpověď 
Rady ČT 

23. 11. 2016 

54/16 22. 11. 2016 RRTV 
stížnost na pořad Události v regionech 

Brno (Stávková pohotovost lékařů)-
MUDr. Táborská 

4. 1. 2017 22. 3. 2017 
Částečná 
odpověď 
4. 1. 2017 

1/17 19. 12. 2016 LEO EXPRESS (Köhler) 
zásah do pověsti společnosti Leo 

Express - nepravdivé tvrzení na webu 
ČT24 

18. 1. 2017 
Přímé 

vyřízení 
2. 3. 2017 

Odpověď 
Rady ČT 

18. 1. 2017 
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E5/17 26. 1. 2017 P. Jahn Stížnost na krácení sportovních pořadů 15. 2. 2017 
Přímé 

vyřízení 
22. 3. 2017 

Odpověď 
Rady ČT 

15. 2. 2017 

E10/17 5. 3. 2017 Z. Steinitz 
stížnost na postup redaktorky Moniky 

Zajícové 
29. 3. 2017 12. 6. 2017 

Odpověď 
Rady ČT 

23. 8. 2017 

13/17 1. 2. 2017 A. Babiš 
Stížnost na pořad Události ze dne 

24.1.2017 - reportáž Sobotka vs Zeman 
spor o Karla Srpa 

15. 2. 2017 16. 3. 2017 
Odpověď 
Rady ČT 

14. 6. 2017 

14/17 
14a/17 

3. 2. 2017 
10. 2. 2017 

A. Babiš 

Stížnost na pořad Reportéři 
ČT(Ministerské počty) a 168 

hodin(Křišťálově čisté) + doplnění 
podnětu (reportáž Voda a víno, OVM) 

15. 2. 2017 16. 3.2017 
Odpověď 
Rady ČT 

14. 6. 2017 

21/17 17. 3. 2017 
Ministerstvo vnitra 

(Odbor tisku) 
stížnost na vystupování redaktora ČT 

Jiřího Hynka 
29. 3. 2017 28. 7. 2017 

Odpověď 
Rady ČT 

13. 9. 2017 

45/17 6. 6. 2017 AK Vyskočil, Krošlák 
stížnost na neobjektivitu a 

nevyváženost pořadu Reportéři ČT 
28. 6. 2017 28. 7. 2017 

Odpověď 
Rady ČT 

29. 11. 2017 

46/17 1. 6. 2017 Z. Jehlička 
stížnost na zkreslení dokumentu 

Okupace mysli 
14. 6. 2017 28. 7. 2017 

Odpověď 
Rady ČT 

23. 8. 2017 

51/17 
51a/17 

28. 6. 2017 
27. 7. 2017 

FTV Prima 
Stížnost na neobjektivní informace v 

pořadu Newsroom ČT24 – 4. 6., 18. 6., 
25. 6. 2017 

23. 8. 2017 
Přímé 

vyřízení 
27. 9. 2017 

Odpověď 
Rady ČT 

23. 8. 2017 

52/17 24. 7. 2017 
Devátá energetická 

(A. Batuna) 
Stížnost na pořad Máte slovo 23. 8. 2017 20. 10. 2017 

Částečná 
odpověď 

23. 8. 2017 

59/17 13. 11. 2017 Gen. finanční ředitelství stížnost na pořad Pološero 29. 11. 2017  
Částečná 
odpověď 

29. 11. 2017 

 


